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O Knihovně DEN 
 

Poslání a účel Knihovny DEN 

Knihovna DEN, z.ú., IČO: 04449100 (dále též jen „Knihovna“) byla založena v říjnu roku 2015. Účelem 

Knihovny je zpřístupnit nejširší veřejnosti informace o Bibli a posilovat v lidech povědomí o 

křesťanských hodnotách, které budují mezilidské vztahy a společnost. Základ pro realizaci tohoto 

poslání tvoří veřejná knihovna, která nabízí čtenářům více než 6 tisíc knih z oblasti biblistiky, teologie, 

historie, humanitních věd a beletrie. Knihy jsou převážně v českém a anglickém jazyce. Knihovní fond 

doplňuje sbírka seriálů a zvukových či zvukově-obrazových dokumentů. Knihovna je veřejnou 

knihovnou podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon). Činnost samotné 

knihovny doprovází pořádání či podpora vzdělávacích a kulturních akcí. 

 

Financování a hospodaření 

Knihovna je financována převážně z dobrovolných darů. Doplňkovou část zdrojů tvoří čtenářské 

poplatky. Výdaje Knihovny tvoří zejména nákup knihovního fondu a náklady na jeho katalogizaci. 

Služby a akce knihovny jsou zajišťovány zpravidla dobrovolnicky. 

 

Cíle do budoucna 

Knihovna hodlá nadále posilovat knihovní fond, pokračovat v katalogizaci nových i starých titulů a 

knihovní fond rozšiřovat o zvukové a zvukově obrazové záznamy.  

V budoucích letech jsou přislíbeny v rámci rekonstrukce objektu pronajímatele i nové prostory pro 

knihovnu, které by byly více otevřené lidem z okolí a umožňovaly uskutečňovat doprovodné akce. 

V současné době též shromažďuje finanční prostředky na nové vybavení knihovny. 
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Činnost v roce 2020 
V důsledku pandemie koronaviru Covid-19 byla v roce 2020 utlumena. Téměř půl roku byla zavřená 

a nebyl také ve větším množství posilován knihovní fond. Z týchž důvodů nebyly v roce 2020 konány 

žádné doprovodné akce. 

 

Údaje o knihovním fondu a výpůjčkách v roce 2020: 

Stav knihovního fondu k 31.12.2020 (počet knihovních jednotek)  7847 

Přírůstky v roce 2020          469 

Registrovaní uživatelé            45 

Registrované návštěvy (pouze absenční výpůjčky)            78 

Výpůjčky (knihovní jednotky)         243 

Meziknihovní výpůjční služby             1 

 

Finanční souhrn za rok 2020 
Hospodaření roku 2020 bylo vyrovnané, nevznikla ani ztráta ni zisk. Výnosy byly tvořeny zejména 

dary, náklady tvořila zejména mzda na katalogizaci knih a drobné režijní náklady. Účelové dary na 

knihovnu byly účtovány ve prospěch fondu knihovna. Vlastní jmění Knihovny vč. fondů činilo 1005 

tis. Kč.  

Finanční situace knihovny je stabilizovaná. Knihovna nemá významné pohledávky ani závazky, 

hospodaří toliko s obdrženými dary doplněnými o registrační poplatky, které investuje zpravidla do 

tvorby knihovního fondu vč. nákladů na katalogizaci knih. Režijní výdaje jsou nízké. V souladu se 

zásadami hospodaření je odděleno hospodaření za jednotlivé činnosti a účetnictví je vedeno 

transparentně.  

Výkazy hospodaření tvoří přílohu této výroční zprávy. 

30. června 2021 

 

Mgr. Vít Eleder 

ředitel 

 

Přílohy: 

Rozvaha 2020 

Výkaz zisku a ztráty 2020 



1 x příslušnému fin. orgánu

Knihovna DEN, z.ú.
Chrpová 503/9
Brno-Žebětín
641 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

04449100

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
ROZVAHA

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 799784

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 784 799A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 20967
7Zásoby celkem 2 2B. I.
8Pohledávky celkemB. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 63 205B. III.
10Jiná aktiva celkem 2 2B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 1 008851

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 1 005848

13Jmění celkem 848 1 005A. I.
14Výsledek hospodaření celkemA. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 33
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 3 2B. III.
19Jiná pasiva celkem 1B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 1 008851

-----
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 08.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných 
kulturních zařízení,
činnosti organizací na podporu kulturní 
činnosti



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

04449100

Knihovna DEN, z.ú.
Chrpová 503/9
Brno-Žebětín
641 00

Název a sídlo účetní jednotky
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

12 1Spotřebované nákupy a nakupované službyA. I.

3Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II.

354 35Osobní nákladyA. III.

5Daně a poplatkyA. IV.

16 1Ostatní nákladyA. V.

7Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položekA. VI.

8Poskytnuté příspěvkyA. VII.

9Daň z příjmůA. VIII.

Náklady celkem 373710Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

12Provozní dotaceB. I.

3413 34Přijaté příspěvkyB. II.

14Tržby za vlastní výkony a za zbožíB. III.

315 3Ostatní výnosyB. IV.

16Tržby z prodeje majetkuB. V.

Výnosy celkem 373717Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

Výsledek hospodaření po zdaněníD. 19ř. 18 - ř. 9

-----
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 08.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení,
činnosti organizací na podporu kulturní činnosti


